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.A.S.A. TS Prostějov odpovídá na vaše dotazy na téma třídění skla 

Podle statistických údajů ČR se množství 
vyprodukovaných odpadů z domácností 
na jednoho obyvatele pohybuje v rozmezí 
170 – 280 kilogramů ročně. Pokud budeme 
jednotlivé odpady správně třídit, umožní-
me tak jejich další zpracování. Odpady 
bychom měli třídit doma, protože pozdější 
dotřídění tuhého komunálního odpadu již 
není možné. 

V této souvislosti jsme položili pro-
voznímu řediteli společnosti .A.S.A. TS 
Prostějov ing. Tomáši Fajkusovi nejčas-
tější dotazy občanů související s tříděním 
a dalším využitím skla.

Co vše patří do kontejneru na barev-
né sklo?

Do kontejneru patří barevné tabulo-
vé sklo, lahve a sklenice zelené a hnědé 
barvy. Nevhazujte do něj papír, umělou 
hmotu, keramiku, porcelán, tabulové sklo 
s kovovou mřížkou, automobilová skla, 
zářivky, zrcadla, luxfery, sklo od barev ani 
bezpečnostní skla.

Třídí se v Prostějově zvlášť bílé 
a barevné sklo?

Od června 2007 se postupně mění 
podoba tzv. separačních hnízd. Na sklo 
budou určeny dvě nádoby (zvony) – bílá 
na bílé sklo a zelená nádoba na barevné 
sklo. Během tří měsíců by mělo být všech 
110 separačních hnízd ve městě vybaveno 
těmito nádobami na sklo.

Proč bychom měli třídit zvlášť bílé 
sklo? 

Důvodů je několik. Z barevného skla 
již bílé nelze vyrobit a já nebo vy, jako 
zákazníci, si nebudeme chtít čistě jen 
z psychologického hlediska koupit např. 
kompot ve sklenici z barevného skla. Ve 
směsném skle je až 40 procent bílého. 
Směsného skla je více, než sklárny zpra-
cují do nových výrobků, takže část skla by 
musela být skládkována. Maximální podíl 
jiné barvy v bílém skle je 1 procento.

A co vše do kontejneru na bílé sklo 
patří?

Do kontejneru na bílé sklo vhazujte 

pouze bílé obalové sklo, bílé skleněné 
lahve a sklenice a tabulové sklo. Pozor! 
Omylem vhozené barevné sklo do nádoby 
pro bílé může celou dodávku znehodno-
tit. Nevhazujte sem papír, umělou hmotu, 
keramiku, porcelán, tabulové sklo s kovo-
vou mřížkou, automobilová skla, zářivky, 
zrcadla, luxfery, sklo od barev, bezpeč-
nostní skla.

Musím odstraňovat etikety na lah-
vích?

Zapomenuté etikety ani uzávěry lahví 
dalšímu zpracování nevadí.

Kolik skla vytřídíme ročně? 
V Prostějově se v roce 2006 vytřídilo 

350 tun směsného skla.  

Jak se dále dotříďuje sklo?
K prvnímu, hrubému dotřídění dochází 

u fi rmy, která odvezla skleněné odpady 
z obce nebo města. Zde jsou odstraněny 
velké nečistoty, např. PET lahve, drá-
tosklo, stavební odpady a někdy dokonce 
i domácí zvířectvo. Poté je odpad naložen 
na nákladní vozy nebo vagony a odjíždí do 
skláren.

Zde střepy putují na dotříďovací lin-
ku, kde jsou odstraněny drobné nečistoty 
a sklo je roztříděno podle barev. 

Jak se recykluje sklo a co se z něj dále 
vyrábí?

Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do 
výchozí směsi k výrobě nového skla. Dle 
potřeby a druhu výrobku se přidává až 90 
procent sběrového skla. Nejčastěji se takto 
vyrábí lahve na minerálky a pivo. Recyk-
lací se ušetří mnoho energie a surovin, 
sklo se dá takto používat stále dokola.

Kde se zpracovává sklo vytříděné 
v Prostějově? 

Sklo sesbírané v Prostějově se shromaž-
ďuje na překladišti a po naplnění potřebné 
transportní dávky je odváženo do skláren, 
kde jsou z něj převážně vyráběny lahve na 
zavařování a nápojové lahve.

Uvítáme jakékoli vaše dotazy na 
dané téma. Spolu s odpovědí je rádi 
otiskneme v dalších číslech. Své dota-
zy směrujte na provozního ředitele 
ing. Tomáše Fajkuse, na e-mail: fat@
asa-cz.cz.

Lahve na pivo a minerálky jsou až 
z 90 procent vyrobeny ze sběrového skla

Sběrný dvůr U Svaté Anny rozšířil své 
služby pro občany. Město umožnilo Pro-
stějovanům ukládat zde za úplatu malé 
množství vytříděné stavební suti. Od břez-

na tohoto roku zde sice stavební suť nebylo 
možné ukládat, neboť nepatří do komunál-
ního odpadu a vyhláška města nepovoluje ji 
mezi komunální odpad ukládat, město však 
vyšlo vstříc požadavkům občanů, a tak je 
možné alespoň malé množství vytříděné 
stavební suti  uložit i ve sběrném dvoře.

„V případě, že přijede občan - stavebník 
například s jedním kyblíkem stavební suti, 
tak ho nepoženeme do areálu fi rmy SKAN-
SKA za Určickou ulicí, kam stavební suť 
patří, ale přijmeme tento odpad i ve sběrném 
dvoře. Pracovníci sběrného dvora následně 
suť odvezou do areálu fi rmy SKANSKA 
sami. Uložení jednoho kilogramu suti při-
jde na 50 haléřů. Stejně tak mohou občané 
ukládat ve sběrném dvoře i okna, a to za 
dvě koruny za kilogram,“ uvedl místosta-
rosta ing. Pavel Drmola. 

Určité množství stavební suti, zhruba do 
objemu jednoho přívěsného vozíku, bude 
sběrný dvůr přijímat i mimo pracovní dobu 
areálu fi rmy SKANSKA. „Přímo na místě 
se pracovník sběrného dvora s občanem 
domluví, zda je možné dané množství suti 
ve sběrném dvoře uložit nebo zda už je nut-

né zajet do areálu za Určickou ulicí. Věří-
me, že nebude docházet ke konfl iktům a že 
naopak lidé toto rozšíření služby sběrného 
dvora uvítají,“ doplnil Drmola.

Stavíte nebo opravujete dům či byt? 

Malé množství stavební suti 
můžete uložit ve sběrném dvoře

Malé množství stavební suti lze nově uložit za poplatek i ve sběrném dvoře 
do kontejneru č. 9.  Foto: Y. Kadlecová  

Místostarosta ing. Pavel Drmola:

„Vyšli jsme vstříc požadavkům občanů. Ti 

nyní mohou malé množství vytříděné staveb-

ní suti ukládat za úplatu i ve sběrném dvoře 

U Sv. Anny.

Ve sběrném dvoře U Svaté Anny 

mohou Prostějované zdarma uložit:

směsný komunální odpad
objemný odpad
biologicky rozložitelný odpad
nebezpečné odpady
papír a lepenku
plasty
sklo
pneumatiky
textil a oděvy
dřevo
kovy
elektrozařízení

Za úplatu je zde možno uložit:

✔  menší množství vytříděné stavební 
suti  (0,50 Kč za jeden kilogram) 

✔  okna včetně skel 
  (2 Kč za jeden kilogram).

Město Prostějov nabízí občanům mož-
nost třídit další komoditu. Jde o obaly od 
mléka či jiných nápojů, tzv. „tetrapaky“.

„Dohodli jsme se se společností .A.S.A. 
TS Prostějov na postupné výměně kon-
tejnerů na tříděný odpad,“ uvedl mís-
tostarosta ing. Pavel Drmola. Na stano-
vištích zbudou pouze stávající „zvony“, 
do nichž budou lidé moci ukládat jednak 
bílé a jednak barevné sklo. Už nikoliv 
dohromady, ale roztříděné. „Dále budou 
na stanovištích rozmístěny klasické ote-

vírací kontejnery, označené jednotlivými 
komoditami. Do nich budou lidé odhazo-
vat samostatně plasty, papír a dohromady 
PET lahve a tetrapaky. Vycházíme tím 
současně vstříc zájmu občanů třídit právě 
tento druh odpadu,“ doplnil Drmola. 

Další významnou změnou bude 
rozšíření počtu kontejnerů na tříděný 
odpad. „Kromě stávajících hnízd při-
budou kontejnery i na některých sta-
novištích na běžný komunální odpad. 
Konkrétně kontejnery na PET lahve 

a tetrapaky a na papír,“ doplnila Ive-
ta Jurenová ze společnosti .A.S.A TS 
Prostějov. Svoz tříděného odpadu bude 
ve městě probíhat dvakrát týdně. 

„K těmto všem opatřením přistupujeme 
mimo jiné i proto, abychom občanům co 
možná nejvíce usnadnili jejich zákonnou 
povinnost třídit odpad. Navíc, důkladné 
třídění má samozřejmě pro město a daňo-
vé poplatníky i pozitivní ekonomic-
ký efekt,“ uzavřel místostarosta  Pavel 
Drmola.  (jg) 

Kam s obaly od mléka a dalšími tzv. tetrapaky?

Přihoďte je k PET lahvím do kontejnerů na tříděný odpad

Ceny členům ví-
tězného družstva, 
které „sjelo“ nej-
vyšší horu světa 
Mont Everest za 
nejkratší čas, pře-
dal na závěr dne 
dětí prostějovský 
zastupitel Pavel 
Smetana. Odměny 
se však dočkali 
nejen vítězové, ale 
všichni zúčastně-
ní.  
  Text a foto: Y. Kadlecová 

Vítězné deseti-
členné družstvo 
tvořilo sedm dívek 
a tři chlapci (jeden 
z nich na sním-
ku chybí). Všichni 
jsou žáky Základní 
školy Majakovské-
ho v Prostějově 
– Vrahovicích. 
 Text a foto: Y. Kadlecová 

Na dětském dnu v aquaparku sjížděly děti nejvyšší horu světa

První červnovou sobotu patřil areál městského 
oddechového a sportovního centra v Krasické uli-
ci především dětem. Na tři stovky z nich se zde 
sešlo oslavit svůj svátek. Den dětí plný her a sou-
těží pro ně připravila agentura VENDI za podpory 
města Prostějova a Domovní správy Prostějov. 
  Text a foto: Y. Kadlecová 

18.24 minut. Tak dlouho sjíždělo vítězné dese-
tičlenné družstvo 96 metrů dlouhý tobogán do 
doby, než dosáhlo výšky nejvyšší hory světa, 
která je 8 844 metru. Do startovacího ročníku 
„Sjezdu z Mont Everestu“ se zapojilo celkem 
šest desetičlenných družstev. Děti při „zdolá-
vání“ Mont Everestu přistávaly ve 26 oC teplé 
vodě. Teplota vzduchu byla přitom o tři stupně 
nižší. „Voda se mi zdála studená, jen když jsem 
se do ní potopila poprvé. Pak už mi bylo příjem-
ně,“ tvrdila Barbora Knotková, jedna ze členek 
vítězného družstva.    Text a foto: Y. Kadlecová 


